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Nytårs tale for Grønland 2025, Aaja Chemnitz Larsen 

"Jeg har virkelig glædet mig til mig i dag og jeg er glad for, at der har været så stor interesse for visionsseminaret, så 
hjertelig velkommen til alle. 

I stedet for en traditionel tale, har jeg valgt at kickstarte visionsseminaret ”Grønland 2025” med en nytårstale til år 
2025: 

”Vi står på tærsklen til år 2025. 

Igennem de seneste 10 år har vi opnået en række resultater. Siden 2015 har vi fået vendt udviklingen for børn – og 
langt færre børn er i dag udsatte. Fra at 5.000 børn levede med sociale problemer til i dag, hvor mange flere børn 
trives. 

Det har haft en kæmpe betydning for vores samfund og vi begynder at se, at en tidligere og forebyggende indsats også 
betaler sig på uddannelsesområdet. Vi har studerende i Grønland, i Danmark – men også i resten af verden og vi ser, 
at uddannelsesniveauet er stadig stigende. Det kan vi være stolte af her på vej ind i året 2025. Vi har flere uddannede 
end nogensinde før. Strategisk investering i human kapital betaler sig – det har Grønland bevist de sidste 10 år. 

Det betyder også at Grønland er blevet et videnssamfund, hvor vi er førende i forskning i Arktis og har størst kendskab 
til best practice i et arktisk miljø. 

På erhvervsområdet har vi erkendt, at en del politik er kortsigtet. De store udfordringer med at skubbe gang i 
erhvervslivet og skabe nye erhverv, fik først endelig skub på, da vi indså nødvendigheden af de langsigtede, 
strategiske indsatser. Vi indså på tværs af partier nødvendigheden af samarbejde på den politiske midte og 
nødvendigheden af at skabe brede, langsigtede forlig. Fra da, fik vi endelig vendt dødens gab til et stærkt og sundt 
samfund i stabil vækst. Vi kan tydeligt se, at de sidste 10 års langsigtede og strategiske indsatser har båret frugt. 

Vi har formået at fastholde og udvikle vores velfærdssamfund samtidig med at innovation, iværksætteri og mulighed 
for kommerciel erhverv er i højsædet. I dag sætter vi fra politisk hold kun rammerne for erhvervsudvikling og 
overlader resten til erhvervslivet. 

Samtidigt har vi politikere i dag armslængde til erhvervsudvikling. Erhvervslivet giver os politikere input om 
udfordringer og muligheder for erhvervslivet, så vi sammen kan optimere forholdene løbende for erhvervsudvikling, 
eksport og iværksætteri. 

De sidste 10 år har interessen for Grønland været stigende og investorer har genvundet interessen for Grønland. Arktis 
er blevet en global medspiller, hvor Grønland spiller en afgørende rolle på grund af vores centrale placering i Arktis og 
vores høje uddannelsesniveau. 

Vi har fået proaktivt fået tilpasset vores erhvervsstrategi, så den tager udgangspunkt i den nye virkelighed vi befinder 
os i. Øgede muligheder for fiskeri, øget eksport og Grønlands placering mellem to stormagter på hver sin side; nemlig 
EU og USA er ideel til at skabe den nødvendige vækst.” 

Men tilbage til vores virkelighed nu, her i Folketinget og hjemme i Grønland. Det er jo nemt at drømme. Det koster 
ikke noget. 

På konferencen Future Greenland, som Grønlands Erhverv afholder drøftes også visionerne for de kommende år. Det 
er tydeligt, at behovet for at definere fremtiden og sætte mål for de kommende mange år er nødvendig. 

Hvor skal vi bo? Hvad skal vi leve af? Hvor bevæger Grønland sig hen? 

Spørgsmålene er mange, men det er svært at finde svar. Vi kan ikke fuldt ud forudse fremtiden, men vi kan skabe 
mønstre og en kontur for, hvordan vores samfund skal være skruet sammen i fremtiden. F.eks. i år 2025. 

Vi er nødt til at tage nogle svære og hårde snakke om bosætningsmønstret, den urbanisering vi ikke kan stoppe, vores 
boligudfordringer og snakken om bygdernes fremtid. Vi er også nødt til at tage de snakke når vi planlægger 
infrastrukturen. 

Men en snak om fremtiden uden jer, vores grønlandske studerende, giver ingen mening. Derfor er jeg særligt glad for, 
at i er med os her i dag. Hvor har det været dejligt med den store interesse fra jeres side. Vi har fuldt hus her i dag – 
tak for det! 

Husk også at snakke om forudsætninger for at skabe vækst når I er i grupperne fordi den måde vores samfund ser ud i 
dag er ikke nødvendigvis den måde vores samfund skal eller vil se ud i 2025, eller længere ud i fremtiden. Fremtiden 
skabes os af mennesker. Af jer studerende der vender hjem, af os politikere og af erhvervslivet – og sammen skal vi i 
dag drøfte vejen mod Grønland i 2025. 



Jeg vil nu slutte af med et citat, som jeg så for nylig: ”den der tror på ungdommen, tror på fremtiden”. 

Held og lykke ude i grupperne. 

Qujanaq." 

 


